í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdravím vás v měsíci květnu, měsíci lásky.
Úvodní slovo v našem Zpravodaji minulý
měsíc napsal radní Ing. Jiříček, a tímto
mu děkuji za jeho příspěvek.
Každé číslo Zpravodaje má uzávěrku
20. dne předešlého měsíce. Píšu to z toho důvodu, že od uzávěrky do vydání je
přibližně deset dní, a to je v této náročné
době mnoho a vládní nařízení se mění
každý den. Netuším, jaké budou výsledky velikonočního promořeni občanů ČR,
věřím však, že pozitivní a nařízení vlády se budou nadále zmírňovat. Jednou
z posledních informací je termínovaný
seznam postupného povolování zakázaných aktivit, jako jsou třeba svatby. První svatbu máme naplánovanou na 23. 4.
2020. Tento, zdá se nepotřebný akt, je pro

květen 2020
spoustu občanů velmi důležitý a je dobře,
že se lidé mohou svobodně rozhodnout,
zda se chtějí sezdat. Nebudu zde vyjmenovávat všechny změny, které nás ovlivňují, ale přehledně je lze vidět v příloze
na dalších stránkách Zpravodaje. Jedno
z dalších důležitých nařízení je otevření
základní školy pro nižší stupeň, což je od
první do páté třídy. Přesná pravidla a řád
dnes není ještě k dispozici, ale vedení
školy vše zvládne a zajistí. O všech změnách bude škola včas rodiče informovat.
Rád bych vám touto cestou také sdělil
pár informací o našem Domovu pro seniory, který to v této době nemá vůbec jednoduché. Předně bych rád vyjádřil velký,
ale opravdu veliký „DÍK“ zaměstnancům
domova a paní ředitelce. Včasná opatření,
která paní ředitelka zavedla, a to uzavření
pro veřejnost a zásobování pomocí dobrovolníků, náš domov zatím drží daleko

Ochranné roušky pro občany zdarma z krizového štábu MSK.
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od katastroﬁckého scénáře. Naši klienti
v domově se mohou se svými rodinnými
příslušníky spojit pomocí moderní techniky, a to přes internet. Pomocí aplikace
WhatsApp a tabletu, který přenáší nejen
zvuk, ale i živý obraz, si mohou klienti
povídat se svými známými či rodinnými
příslušníky. Ve spolupráci s paní ředitelkou jsme také zajistili další nezbytné věci.
V budově „Modré školy“ je zajištěno ubytování pro zdravotníky v případě propuknutí nákazy v domově, přičemž vybavení
nám poskytla Jodová sanatoria Klimkovice, která teď budou sloužit, v součinnosti
s krajem, pro zajištění občanů v karanténě. Personálu jsme také zajistili nezbytné
ochranné štíty. Ve spolupráci se Střední
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou
školou zdravotnickou v Ostravě jsme zařídili při nedostatku ochranných pomůcek
vypůjčení ochranných obličejových štítů.
Na doporučení krajského krizového štábu
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
jsme později zakoupili z Vysoké školy
báňské ochranné štíty vlastní, které jsme
poskytli kromě DPS také například klimkovickým lékařům.
Nicméně naší snahou bylo vybavit
ochrannými prostředky i naše hasiče,
policisty a technickou správu. Podařilo se
nám na to získat dotaci z ČEZu. I přes
nedostatek masek na trhu se díky mým
soukromým kontaktům podařilo zakoupit
polomasky a ﬁltry FPP3 z ﬁrmy Sigma,
které dnes slouží kromě výše uvedeného i v DPS. Klimkovickému sboru dobrovolných hasičů bych chtěl také ze srdce
poděkovat za práci, kterou dnes odvádějí.
K běžným činnostem jim přibyly ještě čin-
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nosti další. Rozdávali lidem zakoupenou
dezinfekci, desinﬁkují zastávky, budou
desinﬁkovat DPS a také použijí nově zakoupený ozonizér. Budou desinﬁkovat
i školky, školu a možná i jiné důležité
objekty. Dovolte mi poděkovat za příkladnou činnost celé jednotce a také jejich
veliteli. Opravdu moc děkuji.
Život ve městě je sice značně paralyzován karanténou, ale to neznamená, že se
neděje nic dalšího. V první polovině dubna se v našem městě odehrálo neštěstí,
které mohlo mít katastrofální následky. Na
ulici Hraniční šla na procházku maminka
s takřka dvouletým chlapcem. V mžiku se
pod ním prolomil plech a chlapec spadl do
pětimetrové díry. Chci tímto poděkovat za
včasnou reakci okolních lidí, kteří poskytovali první pomoc a také popřát chlapci
brzké uzdravení a rodičům pevné nervy
v této těžké situaci. Pro nás ostatní z toho
vyplývá ponaučení, že nebezpečí číhá
všude. Prosím buďte opatrní a dávejte na
sebe pozor.
Další novinkou je nástup druhého městského policisty, či spíše policistky. Jedná
se o zkušenou policistku, která k nám pře-

šla z jiného policejního útvaru. Věřím, že
se jí bude v Klimkovicích dobře pracovat.
Závěrem bych rád ještě vyzdvihl práci
klimkovického informačního střediska.
Děkuji oběma dámám za příkladnou spolupráci s dobrovolníky, kteří šili roušky
a nosili je do střediska. Odtud byly vydávány klimkovickým občanům. Jsem rád,
že máme ve městě tolik šikovných lidí,
kteří dokázali zasuplovat stát, a pomoci
se zajištěním roušek pro každého. Vám
všem patří velký dík.
Vážení spoluobčané, děkuji i vám všem
za ukázněnost a ohleduplnost při nošení
roušek. Chráníme se navzájem.
S přáním krásných květnových dní
starosta Jaroslav Varga
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Informace z městského úřadu

COVID-19

Městská policie Klimkovice
Vážení spoluobčané, od 1. dubna roku 2020 nastoupil nový strážník, který posílí
řady Městské policie Klimkovice. Jedná se o strážníka s dlouholetou praxí a zkušenostmi, které zajisté zúročí ve výkonu služby při zajišťování veřejného pořádku na katastrálním území města Klimkovic.
Co se týká vybavenosti pro výkon
služby, disponujeme nejmodernějšími technologiemi,
které nám pomohou k zabezpečení
veřejného pořádku,
bezpečnosti v ulicích a zajištění stacionární i dynamické dopravy.
V současné době se městská policie
zabývá především dodržováním vládních nařízení, jako je neshromažďování
se ve větších skupinách, zakrývání úst
i nosu vhodnými ochrannými prostředky
a respektování dvoumetrového rozestupu. Snažíme se tímto preventivně působit
na veřejnost, aby lidé dbali na ochranu
zdraví, jak svého, tak i ostatních. S nástupem prvních slunných dnů, kdy přibylo
ve veřejném prostoru více cyklistů, běžců i lidí, kteří chodí na procházky, může

ostražitost polevit, a tím zapříčinit nárůst
možnosti nakažení. Proto apelujeme na
všechny, aby tato nařízení vlády respektovali a dodržovali.
Doposud postačovalo upozornění a na
místě byla sjednána okamžitá náprava,
nebylo nutno ze strany městské policie
přistupovat k represivnějším opatřením.
Kontroly dodržování vládních nařízení budou prováděny i nadále ve vytipovaných lokalitách, které více lákají ke
shromažďování občanů – na náměstí,
v parcích, v odpočinkových a relaxačních zónách atd. Tímto chceme občanům
poděkovat za vstřícnost a trpělivost při
respektování těchto omezujících opatření
a všem přejeme pevné zdraví v této pro
nás nelehké době.
Neváhejte nás kontaktovat s vašimi případnými podněty, připomínkami či dotazy. Jsme zde hlavně pro vás.
MP Klimkovice

Snížení DPH mění od 1. května
výši vodného a stočného
Vodné a stočné bude nově činit 85,37 korun za metr krychlový včetně 10% DPH,
tedy o téměř čtyři koruny méně, než doposud.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zohledňují snížení sazby
daně z přidané hodnoty o pět procentních
bodů, které vstupuje v platnost 1. května
2020. Novela zákona o DPH přeřazuje
úpravu a rozvod vody prostřednictvím sítí
a také odvádění a čištění odpadní vody,
včetně ostatních služeb souvisejících
s těmito činnostmi, z první snížené sazby
daně do druhé, tedy z 15 % na 10 %.
Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku
bude činit 45,21 korun za metr krychlový včetně 10% DPH, cena za odvádění
a čištění odpadních vod (stočné) bude
nově 40,16 korun včetně DPH. U vodného představuje snížení oproti současné
výši 2,06 koruny, u stočného 1,83 koruny. Souhrnně jde o pokles o 3,89 koruny
včetně 10% DPH.

Souhrnně činí nové vodné a stočné
85,37 korun, včetně 10% DPH.
„Reflektujeme změnu legislativního
prostředí od 1. května a v dané souvislosti upravujeme výslednou úroveň solidární ceny vodného a stočného pro region, kde působíme. Logicky se také
mění sazby pro oblasti, kde provozujeme
vodárenskou infrastrukturu, která není
v našem majetku, na základě smluvních
vztahů. Naše politika udržuje dlouhodobě
výši vodného a stočného několik korun
pod celorepublikovým průměrem. Cílem
je nadále poskytovat našim zákazníkům
vysoce kvalitní služby v požadovaném
rozsahu za přiměřené ceny,“ říká generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava
Anatol Pšenička.
Mgr. Marek Síbrt,
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a. s.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vytvořil aplikaci OSC, kde je možno
objednat osoby indikované k provedení testů na onemocnění COVID-19
na konkrétní odběrové místo a využití
této aplikace k ukončování karantény
praktickými a dětskými lékaři. Data
z této aplikace budou exportována
do systému ÚZIS podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
ČR ze dne 9. dubna 2020 č. j. MZDR
15757/2020-6/MIN/KAN.
V této souvislosti bude vydáno Rozhodnutí hejtmana kraje k využívání
aplikace OSC praktickými a dětskými
lékaři.
V současnosti je možno i vyšetření
na onemocnění COVID-19 tzv. samoplátců, osob, které nebyly indikovány
na vyšetření praktickým či dětským
lékařem nebo Krajskou hygienickou
stanicí Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě. Vyšetření samoplátců je možno pouze na odběrovém
místě v Ostravě-Vítkovicích.

Oznámení pro pozůstalé
Městský úřad v Klimkovicích sděluje občanům, že 17. října 2020 ve 14.00 hodin
se uskuteční ve smuteční síni a na městském hřbitově v Klimkovicích smuteční
vsyp zpopelněných ostatků zesnulých.
Prosíme zájemce o tento pietní akt, aby
se nejpozději do 2. října 2020 přihlásili
na MěÚ v Klimkovicích, odboru správním,
u Hany Lazecké, tel.: 556 420 752, která
s nimi dohodne podrobnosti tohoto smutečního obřadu. Bližší informace obdrží
přihlášení zájemci v pozvánce.
Odbor správní MěÚ

Hledáme nové kolegy na pozici sociální pracovník / pracovnice na
hlavní pracovní poměr pro Sociálně
aktivizační službu pro rodiny s dětmi
na území Bílovce a Ostravy. Více na:
www.spoluprorodinu.cz nebo e-mail:
prace@spoluprorodinu.cz.
Mgr. Petra Koláčková

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

Viktorie Kročková
3
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Úřední hodiny Městského úřadu v Klimkovicích v podmínkách
zpřísněných hygienických pravidel v souvislosti
s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky
ze dne 9. března 2020, v souladu s přijatými krizovými opatřeními v souvislosti
s výskytem koronaviru, z důvodu nutnosti
ochrany života a zdraví občanů města
Klimkovic a zaměstnanců MěÚ Klimkovice a povinnosti dodržování mj. omezení
osobního kontaktu úředních osob (zaměstnanců) s adresáty veřejné správy
a dalšími externími osobami na nezbytně
nutnou úroveň, a to s upřednostňováním
písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem,
jsou s účinností od 20. 4. 2020 do odvolá-

ní v dohodě se starostou města v úředních dnech (pondělí a středa) stanoveny
úřední hodiny Městského úřadu v Klimkovicích pro veřejnost v následujícím rozsahu: pondělí a středa: 8.00–11.30 hodin
a 12.30–17.00 hodin.
V těchto stanovených časech je možné realizovat podání a vyřizovat úřední
záležitosti, a to pokud možno po předchozím telefonickém nebo e-mailovém
objednání (kontakty uvedeny na webu
města Klimkovic).
Po příchodu před prosklené dveře úřadu žadatel / účastník řízení / klient oznámí svůj příchod zvonkem na dveřích.

Dezinfekce
Starostovi města Klimkovic se povedl husarský kousek ve chvíli, kdy vedení městského úřadu, úředníci a také sám pan starosta zajišťovali objednávku na dezinfekci
a ochranné pomůcky, a to v celkové výši 93 662 Kč. Byla objednána dezinfekce pro
obyvatele Klimkovic, polomasky s vyměnitelnými ﬁltry pro městskou policii, Domov
pro seniory Klimkovice, Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice a pracovníky Technické správy města Klimkovic a také úředníky městského úřadu.
Pan starosta v tu dobu zkusil požádat o ﬁnanční příspěvek na tyto prostředky
NADACI ČEZ. Rada města Klimkovic s tímto krokem souhlasila, a tak na účet města Klimkovic přišla dotace 50 000 Kč, ze kterých mohly být náklady na dezinfekci
a ochranné pomůcky z větší části uhrazeny.
V současné době bylo obyvatelům města Klimkovice rozdáno vždy po 500 ml
dezinfekce do domácnosti a byly rozděleny polomasky do domova pro seniory,
dobrovolným hasičům a městské policii, dále byly rozděleny roušky zaměstnancům města Klimkovic. Děkujeme.
Marta Křivdová

Následně bude kontaktován zaměstnankyní správního odboru a po sdělení úřední záležitosti mu tato zaměstnankyně
zavolá příslušného zaměstnance, s nímž
na vyhrazeném pracovišti vyřídí svou
záležitost. Při těchto kontaktech je povinnost užívat veškeré osobní ochranné
pomůcky včetně ochranných roušek nebo
respirátorů a rukavic. Jednání bude vedeno výhradně přes bezpečnostní ochranné
sklo, na místě jednání nesmí být v tutéž
dobu více než 2 osoby (jednající občan
a úředník MěÚ) a je bezpodmínečně nutné dodržovat minimální vzdálenost obou
osob 2 metry.
Pro platby lze využívat výhradně bezhotovostní platební styk (příjem hotovosti – poplatky např. za odpady či psy není
povolen, a to s výjimkou plateb za provedené služby – např. ověřování).
S ohledem na vládou přijatá krizová
opatření bude MěÚ fungovat v režimu
s omezeným počtem zaměstnanců, a to
i s ohledem mj. na nutnost zajištění ošetřování dětí zaměstnanců úřadu po uzavření základních a mateřských škol.
Veškerá obvyklá podání občanů bude
možno i nadále činit přednostně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových
schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, e-mailem
a telefonicky.
Ing. Bc. Ladislav Vašek,
tajemník MěÚ Klimkovice

Provozní doba
sběrného dvora
Od 15. dubna 2020 je sběrný dvůr
otevřen v omezeném provozu. Provoz řídí pracovník Technické správy
města Klimkovic, vstup je povolen
pouze třem vozidlům / chodcům.
Důrazně žádáme o dodržování
všech vládních nařízení jako je nutnost nosit roušky, nevystupovat z vozidel v případné frontě, neshlukovat
se atd.
V případě naplnění sběrných nádob
bude sběrný dvůr uzavřen i před koncem otevírací doby. Děkujeme za pochopení.
Jana Hinduláková
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Kompostér do každého domu
Město Klimkovice dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání
s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost
jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až
60 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na
skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit systém domácího kompostování.
Rádi bychom každému, kdo projeví zájem, poskytli zcela ZDARMA kvalitní zahradní kompostér.

Proč kompostovat bioodpad
v zahradním kompostéru?
Biologický odpad, který je vhodný na domácí kompostování, tvoří největší část
komunálního odpadu. Každý, kdo má
zahradu, jej může jednoduše svépomocí
zpracovat.

Během pár měsíců získáte
kvalitní kompost
Rostlinné zbytky z přípravy jídel, zbytky
z pěstování plodin na zahradě nebo na
poli, větve, listí, posečená tráva atd. – to
vše můžeme využít na výrobu kvalitního
kompostu a znovu vrátit do půdy jako přírodní hnojivo s výživnými látkami a organickou hmotou.

Zahradní kompostér =
elegantní doplněk vaší zahrady
Již žádné shromažďování bioodpadu
v rohu zahrady, ale efektivní a estetický
způsob kompostování.

Bioodpad v kompostéru nezapáchá
Hromada bioodpadu v rohu zahrady vydává charakteristický zápach způsobený
tlením všech zbytků. To se vám v uzavřeném kompostéru nemůže stát.

Zpracovávejte odpad
ekologicky i ekonomicky
Nejenže navracíte organické hnojivo zpět
do půdy, ale také nemusíte za tato hnojiva platit.
Pro více informací, jak právně kompostovat, navštivte: https://www.zemito.cz/
blog/jak-spravne-kompostovat-co-patri-anepatri-do-komposteru/
Žádáme vás o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 29. 5. 2020
do Kulturního a informačního střediska
(v přízemí zámku). Zde je také možnost
zhlédnout jeden „ukázkový“ komposter.
Odevzdáním anketního lístku projevujete zájem o zahradní kompostér.
V případě, že počet zájemců bude dostatečný, obec v letošním roce zažádá
o dotaci z fondů Evropské unie a na začátku roku 2021 bude zájemcům tyto
kompostéry přidělovat zdarma.
Lukáš Lyčka

Z redakční pošty

Ticho
Jindy rušná silnice s čilým provozem.
Děti do školy, auta přivážející jiné
děti rovněž do školy, autobusy tam
i zpět, dodávky zásobování, zemědělci s traktory. A k tomu sousedé
jdoucí k nákupu na kolech i pěšky,
zastaví se, pozdraví, prohodí pár slov
o počasí či o zdraví. A najednou ticho.
Nic. Bez dětí, bez sousedů, bez autobusů, bez automobilů. Bez smějících
se mladých na chodníku. Jen občas
projede traktor na pole, jede rychle,
snad, aby to měl rychle za sebou.
Občas projde chodec se skloněnou
hlavou v roušce, jako by se styděl.
Občas projede cyklista v helmě a s
rouškou, v barevném dresu připomíná brouka. Není slyšet letadla, modrá
obloha není popsána bílými stopami
sražených par.
Je to nezvyklé jaro. Jen ticho. Ticho
prý léčí.
Lidé zavření doma vstřebávají léčebnou kůru ticha. Nevycházejí, izolací odolávají neviditelnému nebezpečí.
Život je vzácný dar a každý chce žít.
Zejména ti, kteří již toho hodně prožili. Hlodá tu však červík obavy. Jak
dlouho ještě? Vydržíme? Určitě ano.
Vždyť nikdy není tak zle, aby nebylo
ještě hůř. Všechno jednou skončí. Až
se dostatečně promoříme, vrátíme se
do normálního života a znovu zamoříme okolí stopami civilizace.
Pro mnohé to bude návrat krušný.
Ztratili příjmy a ty jsou k žití potřebné. Hledat nové živobytí a peníze
nebude lehké. Ale pokud žijeme, dá
se to zvládnout a musíme to zvládnout. Díra ve vzdělání v důsledku
zavřených škol se zacelí. Kdo bude
potřebný, doučí se sám. A kdo to
potřebovat nebude, nevadí. Ze školy toho stejně většinu zapomeneme
a doplňujeme vlastní pílí jen to, co je
k životu potřebné.
Za čas omezení zmizí. Vyjdeme
ven, na procházku, do kina, za kulturou, za sportem aktivně či jako diváci, zajdeme na pivo či kávu. A hlavně
za přátelským slovem. To nám dnes
chybí nejvíc. To bude hovorů, to bude
příběhů, to bude sdílených zážitků.
Vydržme a těšme se.
Ladislav Besta
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Sucho na zahradě
Je sucho. Letos ještě mnohem dříve, než v minulých letech. Je teplo, fouká vysušující vítr, neprší. Jestli se to dá nějak ovlivnit nechme stranou, klima, vztah k přírodě, volební preference sousedů a zemědělské postupy velkopěstitelů můžeme
ovlivnit jen těžko. Na co vliv mít můžeme, je naše vlastní zahrada, nebo bezprostřední okolí domu.
Co dělat v době sucha na zahradě?
Jak tam udržet vodu?
¶ ZACHYTÁVEJTE VODU
‒ nenechte ji odtéct do kanálu! Nádrže u
svodů ze střech asi máme téměř všichni. Pokud zaprší, nachytáme tak dostatek
vody na období bez deště.
¶ AKCE KBELÍK
Myjete zeleninu? Koupete se bez chemických přísad? Umýváte si ruce? Zkuste
vodu nevypustit, ale vylít pod stromy své,
nebo klidně v parku. Kdykoli jdete ven,
vezměte s sebou něco na zalití. Podívejte
se na iniciativu: www.facebook.com/kbelikvody.
¶ SEKEJTE MÉNĚ TRÁVU
Pokud už musíte sekat trávu, a nerozhodnete se alespoň někde pro luční porost,
sekejte ji v těchto dnech na nejvyšší stupeň délky, který sekačka umožňuje. Minimální výška by měla být 6 cm. Nezbytné
je mít u sekačky ostré nože, aby trávu při
sečení netřepily. Taková rychle žloutne,
brzy usychá, a navíc je náchylná k chorobám. Při sečení v době sucha využívejte
funkci mulčování.

¶ MULČUJTE
‒ jakýkoliv biologický materiál zadržuje
vláhu. Největším problémem našich polí
je jeho nedostatek. Na zahradě můžete
mulčovat, tj. zakrývat zeminu posekanou
trávou, slámou, listím mezi zeleninou,
stromy a keře ocení štěpku, nebo kůru ve
vyšší vrstvě v kruhu kolem kmene.
Holá půda není přirozená, přehřívá se,
vysychá, nehnojí...
¶ SÁZEJTE STROMY A KEŘE
‒ udržují vláhu, ochlazují vzduch, dávají
plody, listy hnojí půdu...
¶ ZAKLÁDEJTE JEZÍRKA
‒ i malá vodní plocha pomůže mikroklimatu na zahradě, poslouží drobným živočichům k pití, potěší oko, zvlhčí vzduch.
¶ DOPLŇUJTE PÍTKA A KRMÍTKA
‒ ptáci, ježci i hmyz mají také žízeň,
nezapomínejte, prosím, na ně! Ocení
pítka a koupací bazénky ve vhodné velikosti. Dokrmovat ptáky semínky můžete
celoročně, postarají se vám na krmítku
o spoustu zábavy a na oplátku zazpívají
a pochytají mouchy :-)

¶ NEPLÝTVEJTE VODOU
Z KOHOUTKU!
¶ MODLETE SE, AŤ ZAPRŠÍ!
Přeji nám všem zdraví a vláhu.
Mgr. Ivana Sikulová Křížková,
členka Komise pro životní prostředí

Historie

Duben 1945–2020 – vzpomínky po 75 letech
Motto: Nic nesmí být zapomenuto, nikdo nesmí být zapomenut!
Město Klimkovice plánovalo na konci dubna 2020 uspořádat pietní vzpomínku
obětem 2. světové války, těm, kteří položili za naši svobodu to nejcennější – své
životy.
Naše město má tři památná místa věnovaná padlým. Nejstarší je pomník
z třicátých let minulého století se jmény
padlých z 1. světové války 1914–1918.
Původně stál na náměstí poblíž radnice
zvané Buduněk ve stínu dvou urostlých
lip. Němečtí okupanti nenáviděnou radnici i lípy srovnali se zemí a pomník i sousoší svatých byly přemístěny ke kostelu. Po
roce 1945 byl pomník znovu přemístěn,
a to do Parku Petra Bezruče.
Druhým památníkem, připomínajícím
více než šestiletou dobu německé okupace a tragické události 2. světové války
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v letech 1938–1945, je pískovcové sousoší rudoarmějců na podstavci s žulovým
obložením a se jmény padlých příslušníků RA a obětí občanů Klimkovic. Tento památník byl odhalen v rámci oslav
15. výročí osvobození 30. 4. 1960. Jeho
důstojné umístění je u vchodu do zámku
s parkovou úpravou.
Třetí památník je situován na severním
okraji města v areálu bývalé pískovny nedaleko restaurace Myslivna. Byl vybudován v moderním duchu na počest člověka – letce, který obětoval svůj život v boji
proti německé fašistické zvůli. Pomník

znázorňuje vrtule letadla a pamětní tabulka připomíná tragický osud vojenského
letce.
I když s bratrem Karlem již máme více
než 90 křížků, rádi se podělíme se čtenáři
o události, které přinesl tehdejší nový rok
1945. Bombardování Ostravy v polovině
ledna, blížící se dunění děl, časté poplachy a bombardování Klimkovic a okolí
byly neklamným znamením blížící se fronty. Areál hospodářské (nyní žluté) školy
byl zabrán jako vojenský lazaret, listnaté
stromy ukrývaly opravárenské vozy wehrmachtu a hnaná stáda krav signalizovala
přibližující se frontu. Též transporty vojenské techniky stále častěji směřovaly směrem k frontě a utvrzovaly nás v tom, že
se blíží konec okupace. Od poloviny března jsme s rodiči často přes den a někdy
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i v noci pobývali ve sklepě, neboť ostřelování děly a bombardování letadly bylo
stále častější a nebezpečnější. Na úrovni
našeho domu čp. 317 vybudovali němečtí
vojáci mobilní protitankovou zemní překážku a hlavní cesta směr Ostrava–Bílovec byla v úseku písečného rybníka oboustranně podminovaná. Byl 27. duben, asi
11 hodin dopoledne, fronta se přiblížila od
Čavisova, Olbramic a Vřesiny, kanonáda,
štěkot kulometů a bombardování středisek německého odporu ruskými letci, to
byla pekelná vřava. Tenkrát jsem byl ve
sklepě jen s rodiči, bratr Karel se vracel
z pochůzky od Verdunu domů. Najednou
jsme zaslechli blížící se střelbu jakoby
rotujícího těžkého kulometu, mohutnou
ránu a pak zlověstný klid. Vzápětí došel
bratr a oznámil nám, že asi 50 metrů od
nás spadlo Němci sestřelené ruské letadlo a zabořilo se do země.
Když asi po hodině bojová vřava poněkud utichla, vydali jsme se s bratrem na
obhlídku terénu a konstatovali jsme, že
z kráteru po dopadu letadla trčely jen
zdeformované části, valil se nasládlý dým
hořícího kerosinu a bylo slyšet pozemní
dunění. Místo dopadu bylo obstoupeno
německými vojáky, kteří nás odháněli.
Když asi po půl hodině odešli, zahrnuli
jsme s bratrem pískem místa, odkud ze
země vycházel dým, abychom zamezením přístupu vzduchu udusili plameny
v podzemí. Následně jsem došel pro fotoaparát a udělal několik snímků na památku. Zachoval se jediný a je součástí brožované knihy Jaromíra Bally – Pod křídly je

Ostrava – vydané v r. 1985 s podrobným
popisem tehdejších událostí.
Během 14 dnů po osvobození občané
vykopali ostatky letce z kráteru a jako
neznámého vojína jej s poctami za zvuku
československé a ruské hymny pohřbili
poblíž místa pádu letadla.
Rakev byla po několika letech znovu
exhumována a pochována na vojenském
hřbitově RA v Hlučíně. Společným úsilím
města Klimkovic, vojenských historiků
městyse Suchdol nad Odrou, z iniciativy honorárního konzula Ruské federace
Aleše Zedníka a dalších nadšenců byly

na podzim 2014 vyzvednuty ze země
zbytky letadla La 7 včetně motoru a po
70 letech bylo identiﬁkováno jméno ukrajinského letce jako poručíka Alexeje Vasilijeviče Staška. V přírodním areálu mu byl
vybudován a odhalen památník a na jeho
věčnou paměť pojmenována blízká střelnice jeho jménem.
Vzhledem k celosvětové zdravotní situaci uctíme letošní 75. výročí jen tichou
vzpomínkou a plánované oslavy osvobození přeložíme na duben 2021.
Ludvík Monsport
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Knihovna
Podle nařízení vlády České republiky je knihovna dočasně uzavřena. Knihy můžete
vracet prostřednictvím boxu v zadním vchodu do knihovny.
Děkujeme

Vznik veřejné knihovny v Klimkovicích
Rok 1946
V červnu 1946 strávil knihovník svoji
dovolenou v knihovně, kde prováděl roztřídění a zkatalogizování knih. Práce šla
pomalu od ruky, ježto byl na práci sám,
a proto došlo k očíslování a zinventarizování jen 400 knih. Ustavující schůze
knihovní rady konána dne 6. září 1946.
Místní národní výbor jmenoval do knihovní rady Aloise Dobeše, úředníka a Aloise
Odvršu, přednostu berního úřadu. Na této
ustavující schůzi, kterou zahajoval knihovník, zvoleni byli: předsedou Vojtěch
Karnovský, učitel, knihovníkem Antonín
Řezáč, pokladníkem Alois Dobeš, dalšími členy byli Anna Straková, ředitelka
státní hospodyňské školy, Alois Odvrša
a Oldřich Vavrečka, řídící učitel v Josefovicích. Zástupce místní osvětové rady se
do schůze nedostavil. Byl sestaven také rozpočet na rok 1947, jenž vykazuje
potřebu 18 500 Kč, místní národní výbor
tuto částku do svého řádného rozpočtu
zařadil, zemský národní výbor, expozitura
v Ostravě ji však snížil na 15 000 Kč. Do
rozpočtu na rok 1946 byla zařazena pro
knihovnu částka ve výši 8 600 Kč.
Po osmileté přestávce zahájila konečně knihovna svoji činnost v neděli dne
22. září 1946 a měla při svém zahájení již
1 220 knih zábavných a pro mládež. Půjčování stanoveno na každou neděli od 9
do 10 hodin dopoledne, jak tomu bylo před
válkou, kterážto výpůjční doba se osvědčila. Při zpracovávání knih koncem srpna
vypomáhali Vojtěch Karnovský, Vlastimil
Rozehnal, Marie Bíbová a po dva dny také
ředitelka hospodyňské školy s chovankami. Pro pohodlí čtenářů z osady Josefovice byla zřízena v tamní obecné škole
pobočka knihovny, která ke konci roku
měla již 155 knih. Z větší části byl to zbytek knih po Vzdělávacím a ochotnickém
kroužku, který se rozhodl, že knihovnu
svou dále doplňovati nemůže pro nedostatek ﬁnančních prostředků a že proto
bude výhodnější, když knihy věnuje veřejné knihovně. Vedením pobočky byl pověřen učitel Oldřich Vavrečka a pobočka
zahájila svou činnost dne 10. listopadu
1946. Zemská osvětová rada v Ostravě
poskytla knihovně podporu 5 000 Kčs na
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inventář. Politický okres bílovický a novojický měl tehdy společného knihovnického inspektora, jímž byl Stanislav Lakota,
učitel v Novém Jičíně.
Dne 18. července 1946 převzalo hlavní město Praha kmotrovství nad Klimkovicemi. V pamětním spise, který u této
příležitosti byl odevzdán primátorovi Václavu Vackovi, bylo uvedeno, jaké škody
knihovna okupací utrpěla a co k řádnému
vybavení bude potřebovat. Do knihovny docházely během roku knižní dary,
o Vánocích došel dar 75 knih od Sboru
československých dam v Praze. Ministerstvo školství poslalo knihovně dar v hodnotě 3 000 Kčs, z akce Svaz českých
knihkupců a nakladatelů našemu pohraničí obdržela knihovna darem 32 knih.
Od Františky Korbelové, vdově po lékaři
z Ostravy-Mariánských Hor obrželi jsme
asi 100 knih, většinou starších autorů,
a několik ročníků Zlaté Prahy. Františka
Korbelová je rodačka klimkovská, bombardováním přišla o dům a bytové zařízení a neměla kam zbytek knih, jež se
zachránily, uložit. Rozhodla se proto, že
je věnuje naší knihovně.
Do konce roku 1946 byly zařazovány
pravidelně další přírůstky, takže ke konci
prosince bylo již v knihovně 1 450 knih,
z toho 1 289 zábavných, 118 pro mládež
a 43 veršů a dramat. Vypůjčeno bylo celkem 970 knih. Čtenářských průkazů bylo
vydáno celkem 89, v Josefovicích 29.

Rok 1947
Tento rok byl rokem usilovné práce
a budování knihovny, uvážíme-li, že do
knihovny bylo zařazeno v tomto roce celkem 1 864 knih. Na tomto tak značném
knižním přírůstku mají největší podíl dary
z pražských zásilek. Největším darem
byla zásilka magistrátu města Prahy, která obsahovala 814 knih ze sbírky pořádané v Praze v rámci akce Praha Klimkovicím – Hodonínu, dále to byla zásilka knih
ze zrušené knihovny michelských kuřáků
v počtu asi 300, od dr. Zenkla 128 knih,
od dr. Tilšerové z Prahy 20 knih, od Marie
Koblihové z Prahy 10 knih, od ministerstva zemědělství 21 knih a brožur. K rychlému zpracování knih byla utvořena pracovní brigáda, skládající se z knihovníka

Antonína Řezáče, předsedy Karnovského, Anny Strakové a někdy i z jiných příležitostných ochotníků. Tato brigáda po
celý listopad a prosinec každou neděli
odpoledne v knihovně pilně pracovala,
lepila štítky, psala čísla a lístky.
V květnu 1947 se knihovna přestěhovala z přízemí do prvního patra domu č. 177
do místnosti uprázdněné odchodem Svazu české mládeže. Tato místnost byla velmi prostorná, vzdušná, suchá, a potřebám
knihovny plně vyhovuje. V Klimkovicích
byla provedena sbírka Národní daň – knihy pro pohraničí, jež vynesla 4 080 Kčs.
Na hotovosti obdržela knihovna dary od
Běly Hochmanové 15 Kčs, od Františka
Podešvy 500 Kčs, a od neznámého dárce
rovněž 500 Kčs.
Aby knihovna byla řádně vybavena
inventářem, požádali jsme město Prahu,
aby v rámci kmotrovské pomoci opatřila
pro knihovnu potřebné zařízení, zejména ocelové stojany na knihy, pulty, stoly,
kartotéku a podobně. Záležitost tato byla
projednána v několika schůzích knihovní rady, vyžádány byly od ﬁrmy Spojené
továrny na obráběcí stroje, národní podnik v Praze-Hostivaři, nabídky na ocelové
stojany a od zdejšího stolaře Karla Neulingera rozpočet na pulty a stoly. Náklad na
tento inventář činil předběžně asi 100 000
Kčs. S městem Prahou byla vedena další
jednání a korespondence, a uskutečnění
nákupu se stále protahovalo. Praha se
rozhodla, že inventář zakoupí, žádala
však po národním výboru, aby provedl
nějaké škrty v našem návrhu, což se také
stalo. Teprve pak město Praha záležitost
projednávalo a teprve koncem srpna 1948
zadalo objednávku ocelových stojanů.
Koncem roku bylo již zapsáno 199 čtenářů, z toho 105 mužů a 94 žen. Tito čtenáři vykonali během roku 1 411 návštěv
a vypůjčili si celkem 4 545 knih. Knihy se
půjčovaly po celý rok s výjimkou měsíce
července, kdy byla v knihovně provedena
revise.
Rovněž pobočka v Josefovicích půjčovala každou neděli, přestávku v půjčování
má však delší, již od května do září, ježto
v letních měsících tamější čtenáři jsou pilně zaměstnáni polními pracemi a na čtení
jim nezbývá valně času.
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Rok 1948
Činnost v tomto roce svědčí o tom, že
veřejná knihovna stává se studnicí dobré
zábavné i naučné četby pro široké vrstvy našeho obyvatelstva. Úkoly, které byly
určeny knihovně ke splnění ve dvouletém plánu, byly splněny a překonány a to
pokud se týče počtu knih již koncem roku
1947 a pokud se týče počtu vypůjčených
knih až ve třetím čtvrtletí roku 1948.
Počátkem roku 1948 bylo provedeno
ještě několik brigád, vždy v neděli odpoledne, aby zbytek knih, které došly z Prahy, mohl býti zkatalogizován a dán do
oběhu.
Ježto dvouleté funkční období uplynulo,
byla obnovena knihovní rada. MNV jmenoval do knihovní rady Petra Nencku, ředitele měšťanské školy a Jaromíra Křížka,
úředníka. Předseda a jednatel (knihovník)
zůstali nadále ve svých funkcích, pokladníkem byla zvolena Anna Straková. Nová
ustavující schůze se konala 11. listopadu
1948. Ve schůzi knihovní rady bylo jednáno o novém knihovnickém zákoně,
k němuž byly zaslány připomínky přímo
ministerstvu informací. Pro pětiletý plán
byly stanoveny úkoly knihovny. Tak má
přirůsti 120 čtenářů a 500 knih. Předpoklady byly stanoveny střízlivě, aby také
byly skutečně splněny.
Pro sborník, který hodlá vydati zemská
osvětová rada, zaslal knihovník dva články o činnosti knihovny od roku 1920 do
1928 a o činnosti po osvobození od roku
1945. Na vyzvání okresního knihovnického inspektora v Bílovci, kterýžto úřad byl
v tomto roce nově zřízen, ježto novojický
okres byl rozdělen, zaslal knihovník pro
výstavu 100 let národního života v Kroměříži kroniku knihovny za roky 1920–1938.
Z ministerstva informací dostáváme
zdarma Národní knihovnu, v níž vycházejí starší díla našich autorů, která po většině nejsou v pohraničních knihovnách
zastoupeny.
Ježto dům č. p. 177, v němž byly úřadovny národního výboru a umístěna
knihovna, měl se přestavovat na dům
zdraví, musela se knihovna z tohoto
domu vystěhovati do zámku do druhého
poschodí. Přestěhování knih provedly
chovanky hospodyňské školy. Ani toto
stěhování není ještě konečné, neboť
knihovna po odstěhování berního úřadu
a soudu do Bílovce, bude se muset do
prvého poschodí opět stěhovat.
Místní národní výbor požadoval po
knihovně zaplacení nájemného 1 200 Kčs
z místnosti, kterou knihovna v konﬁskovaném domě č. p. 177 užívala. Knihovna
podala proto na MNV žádost o odpis této
částky, ježto jí nebylo řečeno, že nájem

z místnosti má platit a také položka na
nájemné nebyla do řádného rozpočtu
zařazována. Národní výbor žádosti vyhověl, sdělil však, že nájemné z místnosti v zámku bude knihovna musit platit.
V pobočce josefovské činnost trochu poklesla proti minulým létům z toho důvodu, že se po celý rok nepůjčovalo a že
knihovna nemá řádného stálého umístění. Otázka jejího umístění musí býti brzy
rozřešena, aby knihovna mohla nerušeně
v činnosti pokračovati.
Složení čtenářů je následující: muži
– dělníci 27, zaměstnaní řemeslníci 17,
horníci 3, úředníci 13, učitelé 6, živnostníci 8, zemědělci 3, pensisté 5, učni 6,
studenti nad 14 let 12, žáci do 14 let 17
a ženy – ženy dělníků 24, ženy úředníků 10, úřednice 7, učitelky 6, živnostnice
2, dělnice 8, v domácnosti 32, učenky 3,
žačky do 14 let 9, nad 14 let 13.

Rok 1949
První rok pětiletky přinesl knihovně další
úspěchy, takže předpoklady, jež pro tento
rok byly stanoveny jako norma, byly také
skutečně splněny a předstiženy. U srovnání s rokem 1948 vzrostl počet vypůjčených knih o 26 %, výnos půjčovného
o 32 %. Na konci roku měla již knihovna
celkem 4 140 knih. Počet vypůjčených
knih dosáhl výše 7 917, z čehož připadá
na mládež jedna pětina. Počet knih, které
si mládež vypůjčila, činil 1 648, proti roku
1948 jeví se vzestup o 112 %. Aby mládež i nadále vypůjčovala si knihy, musí
knihovna úměrně doplňovat knižní zásoby pro mládež a tak si mládež udržet.
V prosinci roku 1948 a na začátku ledna 1949 uspořádaná byla sbírka na nákup
knih socialistických. Sbírka vynesla 1 060
Kčs.
V únoru promítán byl bezplatně v kině
Světozor v Klimkovicích diapozitiv.
Jak už bylo uvedeno, byla knihovna
umístěna v druhém poschodí v zámku
v rohové místnosti u schodů. Půjčovalo
se vždy v neděli, kdy nebylo v provozu
ústřední topení, proto byla v místnosti
zima a nevlídno. Kamna na topení nebylo
tam kde instalovat, ježto tam nebyl komínový kanál. Dne 12. března 1949 konala
se v knihovně schůzka knihovníků z okolních knihoven, které se zúčastnil okresní
knihovnický inspektor Emil Přikryl z Bílovce. Též vykonal prohlídku knihovny a za
několik dní poslal knihovní radě a obci
zprávu o prohlídce, v níž pochvaloval činnost knihovny a doporučoval obci, aby po
knihovně nájem nežádala a instalovala
v knihovní místnosti kamna.
V únoru se ze zámku vystěhoval berní
úřad a soud do Bílovce, soud si ponechal

několik místností pro pobočku. Ježto
národní výbor pronajal celé druhé patro
ústřední radě odborů pro účely školení,
musela se knihovna zase stěhovat a to po
páté do prvního patra zámku. Toto stěhování bylo provedeno 25. a 27. července.
Provedli je knihovník, předseda Karnovský a z čtenářů vypomohli Josef Heinzel
a Augustin Zinglar, a několik účastníků
školení ÚRO.
Nová místnost knihovny je teplejší
než ta, z níž se knihovna vystěhovala.
V prázdninách bylo provedeno vyřazení zastaralých a nevhodných knih podle
seznamu, jež nám dodala okresní osvětová rada. Vyřazeno bylo celkem 90 knih.
Na návrh knihovníka provedl okresní
knihovní inspektor zjištění výše válečných škod, jež knihovny za okupace
utrpěly. Knihovna naše utrpěla válečné
škody v předválečné hodnotě 77 600
Kčs, záloha na tyto škody jí dosud nebyla
vyplacena.
Za místnost v zámku musela knihovna zaplatit místnímu národnímu výboru
částku 1 440 Kčs, podle plošné výměry
místnosti. V příštích letech prý nájemné
již knihovně nebude účtováno.
Koncem tohoto roku končilo samostatné hospodaření obcí, jež od 1. ledna 1950
mělo býti zapojeno na státní pokladnu.
Měly se proto veškeré zůstatky, přebytky,
různé fondy apod. převést podle stavu
z 31. prosince 1949 do státní pokladny.
Toto nařízení vztahovalo se i na knihovnu.
Proto zbytek pokladní hotovosti 283 Kčs
byl použit na předplatné edice Život, čímž
výdaje v tomto roce se rovnaly příjmům,
nebylo třeba žádný zůstatek odváděti.
Zuzana Konvičková
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Novinky ze základní školy

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
Letošní zápis dětí k povinné školní docházce probíhal netradičně bez přítomnosti
dětí. Určitě se těšily, že si školu prohlédnou a předvedou paní učitelce, co už umí.
Omezení z důvodu šíření nemoci jim zabránila seznámit se s prostředím školy,
aby zahnaly obavy a strach, uspokojily svou zvědavost.
V době uzávěrky Zpravodaje rodiče
elektronicky přihlásili ke školní docházce
59 dětí. Některým z nich bude odložena
školní docházka. Mimořádný stav uzavřel
i pedagogicko-psychologické poradny,
takže nelze nyní získat doporučení pro
odklad. Podle skutečného počtu přijatých
dětí bude rozhodnuto, zda budou otevřeny 2 nebo 3 první třídy.
Výuka v prvním ročníku nastartuje celé

další vzdělávání. Věřím, že se podaří
nastavit optimální podmínky pro výuku
dětí ve škole. Přeji rodičům i budoucím
prvňáčkům hodně trpělivosti a radostných chvil během celé školní docházky.
Prožijte radosti i starosti se svými dětmi.
Poskytněte jim podporu a společně strávený čas.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Domácí práce
Podívejte se na pár fotek z domácí práce žáků. Změna podmínek a jiné zadávání prací u některých žáků ukazuje
velmi kreativní pojetí vypracování.

Škola v době epidemie
Když jsme se před několika týdny dozvěděli zprávu o tom, že škola bude na
nějaký čas zavřená kvůli epidemii koronaviru, nikoho by ani v tom nejšílenějším
snu nenapadlo, že se do výuky v budově školy jen tak znovu nezapojíme.
Počáteční šok vystřídala celá řada
otázek. Jednou z prvních a nejzásadnějších byla otázka, jak teď budeme vlastně
učit?
Najít si svůj systém předávání informací a pokynů nebylo zpočátku vůbec jednoduché pro nikoho z nás. Počáteční
euforii dětí z neočekávaného volna jsme
museli překonat a plánovat, jak budeme
po dobu zavedení mimořádných opatření
fungovat.
Naštěstí se ukázalo, že moderní technologie usnadní velkou spoustu práce.

Naučit se něco nového je velká výzva
a stále se musíme v tomto směru posouvat kupředu. Ukazuje se ovšem, že učitelé jsou velcí bojovníci. Snaží se odlehčit
rodičům břemeno domácího vyučování,
vymýšlí nové strategie využití technologií
pro vzdálené vyučování. Na druhé straně
vidíme, že i žáci a jejich rodiče se ochotně
zapojují a vzniká tím bezesporu silný tým,
který jistojistě dokáže překlenout toto
složité období.
Když jsem poprvé začínala svoji online hodinu českého jazyka přes Skype,
bylo to jako bych byla první den ve své
nové práci. Počáteční nervozitu nakonec
vystřídala radost z práce, slyšet znovu děti, reagovat na sebe navzájem po
delší odmlce bylo skvělé. Online hodiny
rozhodně nejsou schopny plnohodnotně
nahradit vyučování ve škole, bezesporu
jsou ale něčím, co potřebujeme. Potřebujeme se slyšet navzájem, potvrdit si, jestli
vše chápeme atd. V neposlední řadě nás
online hodiny vytrhnou ze stereotypu celé
řady stejných dní, které teď trávíme doma.
Otevírá se taky cesta novým netradičním
úkolům a zadáním, děti se učí fungovat
samostatněji, je to těžká práce, ale pevně
věřím, že přinese kýžené výsledky.
Na závěr bych chtěla vzkázat svým
kolegyním a kolegům, rodičům a dětem:
Držme si palce, společně to zvládneme
a brzy na viděnou ve škole!
Mgr. Markéta Strakošová
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Skvěle zpracovaná prezentace, přírodopis, včela medonosná. Jan Honěk ze 6. A
vyměnil počítač za tužku a papír a skvěle
zachytil život včely medonosné.

Domácí práce, fyzika, vážení, měření
objemu. Kateřina Szturcová ze 6. A. si při
velikonočním pečení zopakovala jednotky hmotnosti a objemu.

Práce na herbáři, přírodopis, krytosemenné rostliny. David Daniel ze 7. A si pečlivě připravil a určil pomocí klíče rostliny
k herbářování.
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Zeměpisná
olympiáda
Kdy nastává jarní rovnodennost? Co
je to blahovičník? Kterými státy protéká řeka Dunaj?
Na tyto a jiné otázky odpovídali žáci
v této soutěži zeměpisu. Na půdě naší
školy se základního kola zúčastnilo 28
žáků 6. až 9. tříd. Nejlépe si vedli Adam
Kovařčík z 6. A, Jan Novák ze 7. B, Daniel
Lochman z 9. C, dosaženými výsledky v
soutěži si zajistili postup do okresního
kola.
V okrese nejlépe zabodoval Adam
Kovařčík, který se umístil na výborném
4. místě.
Děkujeme klukům a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
Mgr. Alena Kamarádová,
Mgr. Zita Nyklová

Školní družina
Zdravíme všechny děti, které jsou
nyní ve svých domovech a nemohou
se potkávat s kamarády, ani chodit do
školy a navštěvovat školní družinu.
Myslíme na vás a vaše rodiče, jak to
máte v současné době těžké.
Vytvořily jsme pro vás nápadník zábavných činností a her na webových stránkách školy v záložce KUDY Z NUDY.
Každý týden zde najdete novou nabídku.
Věříme, že vám naše aktivita přinese
radostné chvíle.
Vychovatelky školní družiny

Dotazník pro žáky 9. tříd
V letošním školním roce jsme se vzhledem k vývoji epidemiologické situace dostali
do zvláštní pozice. Podle nařízení vlády České republiky, ohledně šíření koronaviru,
se od 11. března 2020 uzavřela také naše Základní škola v Klimkovicích a začala
probíhat distanční forma výuky. Učitelé i žáci se museli s nelehkou situací vypořádat. Po měsíci nové formy studia jsem položila žákům 9. C a 9. B anonymní
dotazník, abych zjistila, jak hodnotí nový systém výuky. Podařilo se mi tak získat
zpětnou vazbu pro další období, kdy bude probíhat dálková forma vzdělávání. Tady
jsou některé odpovědi.
1. Jak probíhá systém samostudia? Popiš.
• Všechny své úkoly dělám systematicky, sepisuji si úkoly na papír, abych měla
přehled.
• Jsem moc ráda, že nám učitelé posílají úkoly najednou, studium si mohu
naplánovat.
• Ze začátku se mi zdál systém zadávání úkolů docela chaotický a nevěděla
jsem, co bych měla odevzdat a co ne, ale naštěstí jsme se ve skupině radili.
Teď už se systém zadávání zlepšil a je mnohem přehlednější. Nemám s ním
problém.
• Forma samostudia probíhá zcela normálně jako systém školního vzdělávání
s tím rozdílem, že si mohu podle potřeb organizovat rozvrh.
• Ke konci týdne nám učitelé na nástěnku do Bakalářů přidají úkoly, které máme
udělat další týden. Někteří to zadávají zároveň i do domácích úkolů na Bakalářích, což už by nemuseli, ale nevadí to. Můžeme si práci rozvrhnout.
2. Kolik času ti zabere příprava do školy?
• Přibližně se učím asi 3 až 5 hodin denně. Když si špatně rozvrhnu učení,
musím zabrat.
• Každý den jinak. Nemám to nastaveno pravidelně. Někdy se učím jen na přijímačky, někdy jen do školy, někdy skoro celý den a někdy udělám jen pár věcí.
• Příprava do školy mi zabere zhruba 20 hodin týdně. Většinou si tyto hodiny
rozprostřu do tří pracovních dnů.
• Každý den se samostudiu věnuji asi 3 hodiny, snažím se vše stihnout do pátku,
abych měla volný víkend.
3. Jakým způsobem se připravuješ na výuku, které formy využíváš?
• Vím, že na Skype jsou hodiny chemie, ale na těch jsem zatím ještě nebyla.
• Všechny materiály, které dostanu, si hned vytisknu, pak je jeden po druhém
vypracovávám. Když si s něčím nevím rady, napíšu učiteli, ten mi vždy pomůže.
• Občas si píšeme nebo si voláme se spolužáky přes Messenger nebo
WhatsApp.
• Připravovat se na přijímací testy příliš nestíhám, jelikož rodiče nabyli přesvědčení, že když jsem doma, mám zajisté mnoho času, a tudíž zvládnu zastat
veškerou domácí práci.
4. Jak se ti daří komunikovat s učiteli?
• Úroveň komunikace s učiteli je poměrně solidní, i když se občas vyskytne
nějaké nedorozumění – někdy z jejich, jindy z mé strany.
• Téměř od všech učitelů nám chodí zpětná vazba.
• Kdykoliv napíšu některému z učitelů e-mail, tak mi odpoví. Nemám s komunikací problém.
• S učiteli komunikuji intenzivně, ale chybí mi kontakt se spolužáky.
5. Jakou formu digitální techniky nejčastěji využíváš během samostudia?
• Nejčastěji používám počítač a mobil, kterým fotím úkoly.
• Nejvíce používám svůj notebook, kde hledám informace a pouštím si výuková
videa.
• Během samostudia nepochybně využívám internet, jehož prostřednictvím mohu
ověřovat užitečné informace.
• Učitelé nám doporučili užitečné odkazy, kde můžeme učivo procvičovat.
• Musím se střídat s bratrem na počítači, máme doma rozvrh, abychom se
nehádali.
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Lov na medvědy
Všichni nyní prožíváme neveselé časy
nouzového stavu. Děti, které tráví celé
dny doma, bez kontaktu s kamarády ze
školy, bez obvyklé zábavy venku nebo
v kroužcích, snáší toto období těžce.
Snažili jsme se proto trošku je rozptýlit a rozveselit a udělat jim povolenou
vycházku pestřejší. Inspirovali jsme se na
internetu a připojili se k medvědí výzvě.
Požádali jsme děti prvních, druhých
a třetích ročníků, aby o prvním dubnovém
víkendu za okna svých domů a bytů, do
zahrad, na ploty a jiná, z ulice dobře viditelná místa, umístily plyšové medvídky.
Rázem se z víkendové vycházky s rodiči
stala dobrodružná výprava – lov na medvědy! Úkolem dětí bylo objevit takových
medvídků co nejvíce.
Protože nám počasí přálo, lovecký víkend jsme si velmi užili. Někteří hledači
byli velmi úspěšní a našli jich kolem třicítky!
Více o této akci si můžete přečíst na
straně 23 tohoto Zpravodaje.
Mgr. Šárka Thibaud

Školní jídelna
opět otevřena
Školní jídelna se rozhodla podpořit
své strávníky a od středy 22. dubna
2020 zahájila provoz. Vaříme obědy
všem, kteří na ně byli doposud zvyklí
(žáci, zaměstnanci školy, senioři), ale
nabízíme kvalitní a cenově dostupnou stravu i strávníkům z řad obyvatel města.
Obědy jsou distribuovány do jednorázových krabiček u výdejního okénka u vstupu do jídelny (zadní vchod
směrem od hřiště).
Cena obědu je kalkulována pro děti
7 až 10 let ve výši 53 Kč, pro děti 11
až 14 let ve výši 55 Kč, pro 15leté ve
výši 56 Kč, pro cizí strávníky ve výši
60 Kč.
Přihlásit se k odebírání stravy
v základní škole můžete prostřednictvím e-mailu: jidelna@zsklimkovice.
cz, stávající strávníci si můžou stravu
objednat přes web: strava.cz.
Dobrou chuť přejí
kuchařky školní jídelny
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Úspěch našich sportovců. V jarních měsících se starší žáci 8.–9. tříd naší školy zúčastnili okresního kola v házené, které se
konalo ve sportovní hale v Polance. Soutěž byla výborně obsazena, z celé Ostravy se zde prezentovalo 11 základních škol.
Reprezentovali nás tito žáci: Oliver Ulman, Ondřej Hron, Jan Lazecký, Jan Šindelka, Tomáš David, David Bystroň, David Macháček, Adam Fritsch, Ondřej Dvorník, Matyáš Martiník. Úroveň letošní soutěže byla vysoká a zápasy velice náročné. Přesto naši
sportovci v konkurenci obstáli a obsadili vynikající 3. místo v soutěži. Děkujeme všem klukům za reprezentaci naší školy.
Tělocvikářky ZŠ Klimkovice
13

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 5/2020

Milí senioři,
rádi vás všechny z Mozaiky zdravíme a moc se těšíme, až tady budete zase s námi.
Současná situace změnila i všechny naše společné plány – setkávání v Klubu ak vních seniorů, cvičení, plánované výlety
a zájezdy, přednášky apod. Pozi vní je, že je to jen dočasné a my se po čase opět sejdeme a vše si budeme užívat.
Pro zpříjemnění klidného času ve vašich domovech přikládáme
- ohlédnu s fotografiemi
- nové video z ak vit pro seniory v roce 2019: h ps://www.youtube.com/watch?v=QyaeHiBGusg
- a také malý úkol:
Doplňte rčení:
Kdo jinému jámu kopá ................................................................
Jablko nepadá .............................................................................
S chu do toho ...........................................................................
Vlk se nažral a .............................................................................
Komu se nelení ...........................................................................
Ráno moudřejší ..........................................................................
Všude chleba ..............................................................................
Když se dva perou .......................................................................
Mezi slepými ...............................................................................
Líná huba ....................................................................................
Studené ruce ..............................................................................
Mluvi stříbro .............................................................................
Komu není shůry dáno ................................................................
Co se doma uvaří ........................................................................
Co není v hlavě ...........................................................................

Přejeme poklidné dny ve zdraví
a těšíme se na setkání s vámi
Bc. Renata Návratová
za všechny zaměstnance Mozaiky

Fotografie jsou ilustrační z našeho archivu.
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Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice je v těchto dnech uzavřeno.
Je zde nezvyklý klid opro běžnému celodennímu provozu.
Všichni se už těšíme, až Mozaika opět ožije vaší přítomnos .
Momentálně uklízíme, stěhujeme, tvoříme nové webové stránky, připravujeme se na provoz a věříme, že i na tábory.
Podle dostupných informací předpokládáme otevření Mozaiky v omezeném režimu od 25. května 2020.
Stejně tak Mozaikový klub Klimkovice. O všem vás zavčas budeme informovat. Proto nás nespouštějte z očí.
Moc děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na setkání v Mozaice
Za kolek v Centra volného času Mozaika Bc. Renata Návratová

Fotografie jsou ilustrační z našeho archivu.
15
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Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice je v důsledku událostí v ČR do odvolání uzavřeno. Sledujte nás.
Přejeme všem pevné zdraví.

16

Vaše MOZAIKA
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Mateřská škola

Házená T. J. Sokol Klimkovice

Jak se mají klimkovičtí házenkáři?
Za prvé bych chtěl uvést, že tento článek z házenkářského prostředí měl být o Velikonočním mezinárodním turnaji
Prague Cup 2020. Turnaje se mělo zúčastnit 571 týmů z 24
zemí z celého světa. Naše Klimkovice mělo reprezentovat
42 házenkářských dětí. Se 4 družstvy jsme se měli předvést
v následujících kategoriích: mini-žačky, mini-žáci, starší
žáci a mladší dorost. Hlavně jsme chtěli získat zkušenost
a seznámit se s novými kamarády. Zahrát si třeba proti
týmům z Německa, Švédska, Finska, Francie, Srbska, Chorvatska, Ruska, Kanady a dalších 15 zemí.
Je mi hodně smutno z toho, co teď kvůli pandemii Covid-19
zažíváme všichni do jednoho. Musíme se s tím všichni vyrovnat
po svém, každý jak umí. My sportovci to máme ještě složitější,
jelikož nám odpadají 4 tréninky za týden a o víkendech mistrovské zápasy.
Nám trenérům teď hodně chybí práce s dětmi. Až teď si uvědomujeme, jak moc nám ty tréninky a zápasy chybí. Tak jsme aspoň
v této nelehké situaci zvelebili hřiště a rozdělujeme si práci na
házenkářském hřišti, jak je nám ze zákona a doporučení povoleno. Každý, kdo jde okolo spojeného areálu hřiště kopané a házené, musí souhlasit, jak je tam vše krásné a upravené pro naše
děti. Jen je to tam opravdu smutné bez těch dětí. Děkuji Elišce
Zbořilové, Kristýně Hrabovské a Kláře Hrabovské za vynikající
18

a důkladný úklid v našich dvou budovách. Michalovi Janečkovi
a Máriu Doboszovi za úklid okolo hřiště házené a očištění střech
budov pro házenou. Také děkuji holkám a Tomáši Davidovi za
úklid hřiště a nalajnování nových čar.
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Všimli jste si, že jsme letos zavedli sítě na brankách, aby si
v této situaci děti mohly zaházet na branky, nebo si zakopat
fotbálek? Hlavně upozorňuji na sledování zpravodajství a nařízení krizového vedení, co můžeme a co nemůžeme na hřištích
– sportovat a v jakém počtu. Prosím vás všechny, dodržujte na
hřišti pořádek, pokud je to možné. My trenéři tam pravidelně
chodíme uklízet. Zatím jsem nezaznamenal žádný nepořádek,
a za to vám hodně děkuji.
Naše děti z házené dostávají pravidelně týdenní tréninkový
plán. Zaměřen je hlavně na všestranný pohyb, který je velice
důležitý. Pro inspiraci pár rad ode mne, který se věnuji dětem už
spousty let. Podílím se na trénincích a přípravě dětí od svých 15
let a zkušenost mám už 35 let.
Nejlepší cvičení pro každého, a v každém věku, je se švihadlem. Nemáte švihadlo? Žádný problém. Stačí jakákoliv prádelní
šňůra nebo hrubší provaz. Jak dlouhé švihadlo? Postav se na
prostředek švihadla. Konec švihadla by měl sahat k podpaždí.
Švihadlo je pro každého sportovce základ. Zdokonalujeme
přeskokem přes švihadlo koordinaci a nezbytnou kondici pro
každého z nás. Při skákání používáme a procvičujeme každou
část těla. Na každém zvlášť záleží, jakou si sám pro sebe dá
zátěž (časovou nebo rychlostní).
Skákání přes švihadlo nahradí běh a domácí namáhavé cvičení. Sami si zavzpomínejte, jak bylo úžasné v dětství skákat přes
švihadlo a ti nejlepší zvládli takzvanou panenku, nebo dvoj-troj
švih.
Přeskoky přes švihadlo pomáhají k posilování svalů, kondici,
vytrvalosti, výbušnosti, zpevňují tělo, pomáhají srdci a zbavují
nepotřebného tuku v těle.

Jeden ze způsobů tréninku: skákat 30 vteřin až do 1 minuty
- než začnete skákat, tak je zapotřebí se protáhnout a rozcvičit.
Protahovat se dá se složeným švihadlem.
- skoky na špičkách (snožmo, pravá – levá)
- skoky na jedné noze na špičkách a na patách
- koleno vysoko (2x za sebou pravá noha přeskok přes švihadlo
a pak nohy vyměnit)
- skoky do stran snožmo (nebo pravá levá do strany po jedné
noze)
- skoky snožmo vzad
- kdo to vše zvládne, může přejít na panenku (při přeskoku
zkřížíme ruce)
- pak můžete použít švihadlo k dalšímu cviku. Položit švihadlo
na zem. Skákat do stran a nebo dopředu a dozadu.
Můžete si zvětšovat vzdálenosti přeskoků roztáhnutím švihadla do písmene U.
To by tak byla jedna z mála ukázek základních cviků, jak naše
děti z házené trénují v této složité době doma.
Pár cviků za den se švihadlem vám zlepší náladu. Rodičům
vzkazuji, aby dětem ukázali, jak v dětství skákali oni. Určitě si
vzpomenete na další a další cviky přes švihadlo. Když dětem
ukážete, že ani vy dospělí se nestydíte cvičit, uvidíte, jak dětem
ukážete správné návyky denního režimu. Děti budou šťastnější,
když s nimi budete cvičit.
Přeji všem pevné zdraví a hlavně neztrácet optimismus.
Zdeněk Zbořil, trenér mládeže,
předseda oddílu HÁZENÁ T. J. Sokol Klimkovice
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Fotbal TJ Klimkovice

Doba „nejen“ fotbalového temna
– je čas pro nutnou údržbu a opravy
Pandemií koronaviru je zasažen celý svět. Každý z vás
nějakým způsobem pociťuje následky, ať už samotné pandemie nebo následných vládních opatření. Ne jinak je tomu
i u nás ve fotbalovém oddíle TJ Klimkovice.
První vlna vládních opatření nás zasáhla dva dny před konáním Fotbalového plesu „na druhý pokus“. Jaký to paradox, když
„první pokus“ o organizaci plesu zasáhla, také dva dny před jeho
konáním, havarijní situace v budově sokolovny. Oba pokusy tak
byly pro letošní rok neúspěšné.
Ihned po vyhlášení vládních opatření byla přerušena i veškerá
organizace sportovních aktivit našeho spolku. Byly zrušeny veškeré tréninky, přípravná i mistrovská utkání. Toto trvá dodnes.
Všichni naši hráči od nejmenších po největší tak musí svou kondici a fotbalové dovednosti udržovat a zdokonalovat individuálně
doma na zahradě. Pár se jich dokonce svými tréninky pochlubilo
i na sociálních sítích.
Nedlouho na to, v návaznosti na vládní opatření, předčasně
ukončila Fotbalová asociace České republiky veškeré mistrovské i pohárové amatérské soutěže na celém území ČR. Toto
rozhodnutí se pochopitelně týká i všech družstev věkových kategorií TJ Klimkovice. Konečné pořadí v tabulkách soutěžního ročníku 2019/20 zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020. Kluby
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nepostupují a nesestupují. Znamená to tedy, že naše družstva
se umístila v předčasně ukončeném soutěžním ročníku 2019/20
následovně: Muži „A“ na 8. místě 1.B třídy, Muži „B-juniorka“ na
1. místě Městské soutěže, Starší žáci U15 na 2. místě Městské
soutěže, Mladší žáci U13 na 2. místě Městské soutěže, Starší
přípravka U11 na 5. místě Městské soutěže a Mladší přípravka
U9 na 7. místě Městské soutěže. Nezbývá, než čekat na start
podzimní části soutěže, kdo ví, kdy začne?
Těch otazníků nyní řešíme spoustu. Například, kdy budeme
moci začít alespoň nějak částečně společně trénovat? Nejspíše
po 8. červnu, ale to je ještě daleko. Již tradiční a velmi úspěšný
turnaj fotbalové mládeže Klimkováček se měl konat 31. května.
Už teď víme, že v tomto termínu se neuskuteční a vzhledem
k tomu, že počet účastníků včetně diváků se pohybuje kolem
čísla 300, netušíme, jestli se to podaří vůbec v letošním roce.
Podobný problém nyní aktuálně řeší také pořadatelé Lázeňského poháru, který se má konat v červenci ve Velichovkách. Zde
je počet účastníků a diváků odhadován na 400 až 500. Těžko
říct, zda-li nebude tento ročník nejstaršího fotbalového turnaje
v ČR hraného 11 na 11 poprvé v historii zrušen? To jsou ale
jen malicherné otázky, přednost má zdraví, a tak se na to také
musíme dívat.
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Čas fotbalového temna tak alespoň využíváme k údržbě fotbalového areálu, ke které bychom se v normálním průběhu fotbalové sezóny jen těžko dostali. Již v dubnu tak proběhla regenerace
fotbalového trávníku, spočívající v jeho provzdušnění, zapískování a dosetí. Trávník teď bude mít minimálně dvouměsíční
vegetační klid. Takovýto odpočinek právě v době vegetace je za
normálních podmínek konání fotbalových soutěží nemožný a od
zatravnění hřiště v roce 2004 takovýto vegetační klid fotbalový
trávník v Klimkovicích nepoznal. A tak si alespoň takto slibujeme
výrazné zlepšení kvality a hustoty trávníku. Tímto žádáme občany a děti, aby respektovali momentální zákaz vstupu na plochu
fotbalového hřiště. Děkujeme.
Další z výrazných investičních akcí našeho spolku, kterou připravujeme realizovat, je otryskání a natření tribuny a následná
montáž plastových sedaček. Tribuna zde stojí rovněž od roku
2004 a zub času se již podepisuje na kovových částech, které
začínají rezivět. Odborná ﬁrma si s tím poradí a my následně
brigádnicky namontujeme nové plastové sedačky na místo již

opotřebených dřevěných laviček. Snad se nám dílo podaří, ale
to budete, doufáme, moci ohodnotit sami, snad na podzim, při
fotbalových utkáních. Budeme se těšit.
Přejeme všem hlavně zdraví a pohodu v tomto nelehkém koronavirovém čase.
Lukáš Lyčka

Klimkováček
Letošní ročník fotbalového turnaje Klimkováček je zatím ze
zřejmých důvodů odložen na neurčito. Je to akce o cca 250
účastnících, proto nevíme, kdy nám vládní opatření umožní konání takovéto akce. Samozřejmě bychom rádi turnaj
uspořádali i někdy na podzim. Uvidíme, jestli se nám to
povede.
Bc. Lukáš Lyčka,
místopředseda TJ Klimkovice, z. s.

Pozvánka

NUTO

PŘESU

Pořádáte-li v Klimkovicích kulturní, sportovní či společenskou akci pro veřejnost,
rádi vám pozvánku otiskneme zde ZDARMA!
Informace: kis@mesto-klimkovice.cz
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Inzerce

KOMINICTVÍ
RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz
Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

NÍZKÉ CENY

<

Vývoz fekálií ze septiků,
jímek, žump a ČOV

<

Likvidace lapolů
a odpadních vod

<

Autodoprava a čerpání
tekutých odpadů a fekálií
KOCOUREK Josef
vám nabízí

• čištění koberců
a sedacích
souprav

VYUŽIJTE
TUTO REKLAMNÍ
PLOCHU
PRO SVŮJ
INZERÁT!

• půjčování stroje
Kärcher
Tel.:
E-mail:

774 582 800
info@fekal.eu

NON-STOP !!
www.fekal.eu

• mytí oken
Tel.:

606 363 300

Měsíční náklad
2 000 kusů
ZDARMA
do klimkovických
domácností

Ceník a podmínky inzerce najdete na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz • Tel.: 556 420 005

Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního
samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: Kateřina Hoferková. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Pozvánky

Fenomén Klimkovický Medvěd Plyšový
zve k procházkám do přírody
a už se šíří i za hranice našeho města
V Klimkovicích vznikl nový fenomén s názvem Klimkovický
Medvěd Plyšový. Jde o vzácný ohrožený druh, který dělá
radost dětem i dospělým, podporuje lidskou sounáležitost,
a také zdravý životní styl i v době koronavirové. Klimkovický medvěd není nebezpečný a před lidmi neprchá.

Do několika týdnů od prvního zaznamenaného výskytu se
postupně rozšířil i mimo katastr Klimkovic a podle hlášení na
sociálních sítích už byl spatřen i v několika okolních obcích, přičemž první exempláře pronikly dokonce do Ostravy.
Na začátku byl nápad učitelky naší základní školy Šárky Thibaud, která o jednom koronavirovém víkendu zabavila klimkovické žáčky na základě zahraniční inspirace hledáním plyšových
medvídků posazených na plotech zahrad nebo na stromech
v ulicích. Pak stačilo myšlenku přetavit na sociální sítě a tlupa
klimkovických medvědů se začala rychle rozrůstat.

První výzva k přidávání medvědů na zajímavé výletní trasy se
objevila na oﬁciálních stránkách našeho města a oslovení, včetně Sanatorií Klimkovice, ji s chutí přijali. Medvědi postupně přibyli na lavičkách v parcích, na prolézačkách dětských hřišť, na
směrnících s turistickými značkami. Bavit se hledáním plyšáků
v klimkovické přírodě přece mohou všichni, i když samozřejmě
nejlépe se tak k procházce inspirují děti.
Zapojit se může každý, ať už vyrazí někam na fotolov medvědů, nebo se rozhodne rozšířit medvědí tlupu. V takovém případě
stačí najít zajímavé místo, které je součástí nějaké pěkné výletní
trasy mimo lokalit s vysokou koncentrací lidí, a tam umístit jakéhokoliv plyšového medvěda. Upevnit ho lze například tenkým
drátkem, nebo silonovým provázkem. Když se podaří umístit plyšáka tak, aby byl aspoň trochu krytý před deštěm, tím lépe.
Fotograﬁi medvěda i přesnou lokalitu, kde se nachází, je pak
třeba vložit na facebookovou stránku s příslušným textem. Za
každého nově umístěného medvěda má autor právo vyzvat
k dalšímu množení veselé medvědí party někoho ze svých facebookových přátel. Stejně tak za fotku nalezeného medvěda
s identiﬁkací lokality, kde se nachází, což je důležité, aby se do
hledání medvědů mohli zapojit i další.
Aby se dalo lehce vyhledat, kdo všechno už se do výzvy
zapojil a kde se dá po medvědech pátrat, je důležitou součástí
každého takového facebookového příspěvku hashtag #KlimkovickyMedvedPlysovy. Čím více medvědů, tím více legrace a tím
více výletů do přírody.
Ivana Gračková

23

